İSMET EFENDi, Fındıklılı

9290) kütüphanenin kıymetli ve nadir
eserlerinin muhafaza edildiği müzesindedir. Sayfa numaraları düzenli olmayan
(mesela 160'tan 32l'e, 625'ten IOOO'e atlanmış) ve 6, 18-20, 223, 268, 301-303,
320-321 , 347, 357. sayfaları boş olan nüsha. İbnülemin Mahmud Kemal tarafından
Yıldız Sarayı evrakı içinde bulunan bazı
formaların ciltlenmesiyle meydana gelmiştir.

İsmet Efendi'nin dili sade ve açıktır. ifadesinin diğer bir özelliği, günümüz ansiklopedik madde yazımı anlayışına uygun
olarak biyografisi verilen her şahıs için
takdim cümlesine benzer kısa tanıtım
cümleciği koymuş olmasıdır. Bu cümleciklerin genellikle o şahsın asli görevini
belirttiği dikkati çekmektedir. Bir başlık
altında asıl biyografi sahibinin dedesinden. babasından , hatta oğullarından da
uzunca bahsedilmesi eserin bir başka
özelliğidir.

Tekmil e tü 'ş-Şekiiik, Ahmed Tevhid
Efendi tarafından Türk Tarih Encümeni Mecmuası'nda kısmen yayımianmış
(XV/12 189 111 34 1/1925 1. s. 39 1-394; XVII
13 j90JI I 926J, s. 50-59; XVIII 4 191 ll 19261,
s. 103- 116; XVI/15j92Jj 1926J, s. 160-164),
fakat muhtemelen Ali Canip'in (Yöntem)
bir tenkit yazısı dolayısıyla sonu gelmemiştir. Bu basılmış kısımda altmış beş kişinin biyografisi vardır. Eserin faksimile
neşri indeksiyle birlikte. Şekiiik-ı Nu'maniyye ve teyille ri ana başlığı altında bu
külliyatın beşinci kitabı olarak Abdülkadir Özcan tarafından gerçekleştirilmiştir
(istanbul 1989 )
İsmet Efendi'nin diğer biyografik çalış
maları da yine daha önce yazılmış önemli eserlerin zeyli durumundadır. ŞeyhOlis
lam EbOishakzade Esad Efendi'nin Atrabü '1-asar'ı ile M üstakimzade Süleyman
Sadeddin Efendi'nin Tuhfe-i Hattatin
adlı eserini 1314 (1896) yılına kadar getirmiş, ancak her iki zeyil de Fındıklı yangınında yanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA :
İsmet, Tekmiletü'ş·Şekaik, s. V-VII; ayrıca
bk. tür.yer.; İbnülemin . Kemalü'l-isme, istanbul
1328; a.mlf .. So nAsır Türk Şairleri, lll, 109; Osmanlı Müelli{leri, lll , 109; Babinger (Üçok). s.
416-417; Ahmed Tevhid, "Tekmiletü'ş-Şakaik fi
hakkı ehli'l-hakaik, Şeyhi'nin Zeyli" , TTEM,
XV /12 (89) (ı 34 ı /192 5 ). s. 391; Behcet Gönül,
"İstanb ul Kütüphanelerinde al-Şaka'i~ al-Nucmaniya Tercüme ve Zeyilleri", TM, VII-Vlll/2
(ı 945). s. 168; Cengiz Orhonlu. "F ındıklı Semtinin Tarihi Hakkında Bir Araştırma", TD, sy. 11!Al
..
12 (ı955), s. 68.
~
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hankah Hankahü'I-HatOniyye (Hankahü'sSit ümmi'I-Meliki's-Salih) adıyla tanınmış

İSMET HATUN
( ..:,~1> ..:...o..= )

tır.

İsmetüddin Arnine bint Üner
ed-Dımaşkıyye

(ö. 581/ 1186)

L

Nfıreddin Mahmud Zengl
ve daha sonra Selahaddin-i Eyyubl ile
evlenen hanım.

_j

Dımaşk naibi Muinüddin Üner'in kızı
dır.

541 (1147) yılında NOreddin Mahmud Zengi ile evlendi ve bu evlilikten bir
kızıyla iki oğlu dünyaya geldi. NOreddin
Zengi vefat edince (569/1174) yerine on
bir yaşındaki oğlu ei-Melikü's-Salih İsma
il geçti. Selahaddin-i EyyObi bölgeyi hakimiyeti altına aldıktan sonra İsmet Hatun'la evlenmek istedi ve Şafii fakihi Şe
refeddin İbn Ebu AsrOn ile İsmet Hatun'un kardeşi Emir Sa'deddin Mes'Od
b. Üner'in de hazır bulunduğu bir mecliste nikah kıydırdı (Safer 572/ Ağustos 1176).
İsmet Hatun, Dımaşk'ta çıkan ve pek çok
kişinin ölümüne sebep olan veba salgını
sonucu öldü (Zilkade 581 /Şubat ı 186) ve
KasiyOn dağı eteklerinde kendi yaptırdı
ğı türbeye defnedildi.

NOreddin Zengl'nin yerine geçen oğlu
ei-Melikü's-Salih İsmail henüz çocukyaş
ta olduğu için annesinin etkisi altında
kalmış, bu da İsmet Hatun'un siyasete
karışmasına yol açmıştır. Onun Selahaddin-i EyyObi ile evlenmesi, Haçlılar'a karşı
mücadele veren müslümanlar arasında
ki birliğin sağlanmasında önemli rol oynamıştır.

BİBLİYOGRAFYA :
İbnü'l-Adlm, Zübdetü '1-f:ıaleb, lll, 20; Ebu Şa- .
me. Kitabü'r-Ravzateyn [nşr. İbr ahi m ez-Zeybek). Beyrut 1997, I, 34; ll, 431-432; lll, 243244, 247-248; İbn Keslr. el-Bidil.ye, XII, 279,
295, 317 -318; Nuayml. ed-Dil.ris fi tarfl]i 'l-medil.ris(n şr. Ca'ferei-Hasenl), Kahire 1988, I, 507511; Ömer Rıza Kehhale, A'lil.mü 'n-nisil.', Dı
maşk 1959, lll , 285 -286; N. Elisseeff. Nur adDin, Damas 1967, lll, 763, 769; Ramazan Şeşen,

Salil.haddfn Devrinde Eyyubfler Devleti, İstan

bul 1983 , s. 207,243,261, 265; Mahmud Fayiz
İbrahim es-Sertavl, Nurüddfn Zenkf fi'l-edebi'l-'Arabf fi 'aşri'l-/:ıurfıbi'ş-Şalfbiyye, Arnman
1990, s. 49-51; Bahattin Kök, Nu reddin Ma h ·
mud Bin Zengf ve islam Kurumlan Tarihindeki Yeri, istanbul 1992, s . 187, 193.
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İbn Kesir, hayır sever bir kadın olan İs

met Hatun'un

aynı

zamanda ibadete çok
ve geceleyin uyanarnayıp teheccüt namazını kılamadığında çok
üzüldüğünü , bu sebeple NOreddin Zengl'nin gece namazı kılmak isteyenleri
uyandırmak için davut çalınmasını emrettiğini kaydeder (el-Bidaye, XII, 279)

r

düşkün olduğunu

İsmet Hatun'un çok sayıda vakfı bulunduğu

bildirilmektedir. 573 ( 1177) yılında
Hacerüzzeheb mahallesinde
inşa ettirdiği ei-Medresetü'I-HatOniyye
ei-Cewaniyye, genellikle Hanefi fakihlerinin ders verdiği bir ilim merkezi olarak
uzun yıllar hizmet görmüştür. Bu medreseye kardeşi Emir Sa'deddin Mes'Od vakıflar tahsis etmiş, idaresini İsmet Hatun'a ve onun soyundan gelenlere bırak
mıştır. İsmet Hatun ayrıca birçok medreseyi tahsis ettiği vakıftarla desteklemiş
tir. NCıreddin Zengi tarafından Dımaşk'
ta yaptırılan darülhadis de bunlar arasın
da yer almaktadır (Elisseeff, lll, 763). Ancak HatOniyye ei-Berraniye Medresesi'nin yanlışlıkla İsmet Hatun'a nisbet edildiği, burayı aslında Zümrüd Hatun bint
Çavlı'nın vakfettiği rivayet edilmektedir
(ibn Keslr, XII, 318). İsmet Hatunayrıca
biri Halep, diğeri Dımaşk'ta Sanyas nehri
kıyısında iki hankah yaptırmış, Dımaşk'
ta 578 (1182-83) yılında inşa ettirdiği
Dımaşk'ta
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İSMETİ, Mehmed
(ö . 1076/ 1665)
Divan şairi,
müderris ve kazasker.

-,

_j

istanbul'da 1020-1022 (1611-1613) yıl
tahmin edilmektedir. Birgivi Mehmed Efendi'nin tarunu
ve Şeyh Fazlullah Efendi'nin oğludur. Nesiller boyu şeyh, kadı ve alim yetiştirmiş
olan ailesinin zengin ilim ve kültür ortamından faydalanan ismeti, daha öğrenim
yıllarında Şeyhülislam Zekeriyyazade Yahya Efendi'nin ilk meşihatinde hizmetinde
bulunup onun hususi işlerini görmek suretiyle takdirini kazandı. Döneminin önde
gelen alimlerinden iyi bir öğrenim gördükten sonra tedrls hayatına başladı. Saffıyl'nin nakline göre pek uzun sürmeyen
bu ilk müderrisliğinde bazı cahilleri n kendisine üstünlük taslamalarından gönlü
kırılarak mesleğini bıraktı ve Yenikapı
Mevlevihanesi şeyhlerinden Ahmed Togani Dede'ye intisap etti. Hamisi Yahya
Efendi'nin ikinci defa şeyhülislam olması
üzerine tekrar müderrisliğe döndü. Sıra
sıyla Zekeriyya Efendi, Siyavuş Paşa, Sahn,
Kalenderhfıne, Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı (1627-1638).
ları arasında doğduğu

iSMETÜ'I-ENBiYA
1640'ta Halep

kadılığına

getirildi. Bursa.

İzmir. Eyüp, Galata, İstanbul ve Sel~ınik
kadılıklarında

bulunduktan sonra Bolevi
Mustafa Efendi'nin şeyhülislamlığı döneminde Anadolu kazaskeri (I 657), ardın
dan Rumeli kazaskeri (ı 658- ı 66 ı; ı 663ı 665) oldu. Bu görevinden emekliye ayrıl
dıktan kısa bir süre sonra 12 Safer 1076'da (24 Ağustos 1665) Kanlıca'daki yalısm
da vefat etti. Cenazesi Edirnekapı dışın
da Sırttekke mevkiinde defnedildi. Bugün mevcut olmayan mezar taşında Şeyh
Feyzi Hasan Efendi'nin. "Ede Bari İsme
tl'ye cay-ı ad ni cilvegah" tarih mısraını ihtiva eden bir kıta yer almaktaydı ( Bellğ,
vr 61 ).
Kaynakların bildirdiğine göre İsmet! yumuşak

huylu. zeki. nazik. hoşsohbet bir
insan olup devrinde herkesten saygı görmüş. adına pek çok kaside söylenmiş, şi
irlerine nazlreler yazılmıştır. Kazaskerlikleri sırasında konağında düzenlenen toplantılara katılmak devrin alim ve şairle
rince bir iftihar vesilesi olm uştur. Kadılığı
ve kazaskerliğinde de temkinli ve vakur
kişiliğiyle tanınmıştır. Nitekim Şeyhülis
lam Ebu Said Mehmed Efendi ile eski istanbul kadısı Esad Efendi arasında çok
tatsız olaylara kadar varan ihtilaflarda
ulemanın ikiye ayrıldığı bir dönemde İs
met! Efendi tarafsızlığını korumuş. ayrıca
IV. Mehmed'in saltanatında çıkan sipahi
ve yeniçeri ayaklanmasında etkili konuş
malarıyla isyancıları isteklerinden vazgeç-

Mehmed ismeti divançesinin ilk

m eye ikna etmiştir (Bay s u n, 1/2 1ı 9461, s.
20-2 ı) Meziyetlerinin karşılığını alamadığı anlaşılan şair nezaketi. yumuşak huyu ve sanatçı yaratılışı sebebiyle kadılık
larında uzun süre kalamamış. sık sık görevden alınmış ve hayatının çoğunu memuriyet dışında geçirmiştir.
İsmet! pek az şiir söylemiş bir şairdir.
Altmış

sekiz beyitlik na'tı dışındaki şiirleri
ve gazellerden ibarettir. Divançesinin tamamı701 beyittir. Bununla
beraber XVII. yüzyılın tanınmış gazel şa
irleri arasına girebilmiş. Şeyhülislam Yahya. Bahal, Naill. Neşatı gibi devrin büyük
şairleri tarafından şiirlerine nazlreler yazılmıştır. Bu y üzyılın modası olan sebk-i
Hindl'nin başlıca hususiyetlerini teşkil
eden incelik, zarafet, anlam ve hayallerdeki derinlik onun şiirindeki özelliklerin
başında gelir. Dili temiz ve sağlam , dönemine göre nisbeten sade ve açıktır. Az
kullanılmış yabancı kelimeler ve uzun
tamlamalar ismetl'nin şiirlerinde görülmez. Yer yer ri nd ve kalender bir tavrı benimseyen şair zevk ehli. ince ve d uygulu
bir sanatçı ve sohbet adamı olarak yaşa
mış. bunu mısralarına da yansıtmıştır.
Manzumelerinde tasawuf düşüncesine
hiç yer verme miştir. Bu özellikleriyle onu
Şeyhülislam Yahya ve Saha! çizgisinde
bir sanatkar olarak değerlendirmek
mümkündür.
kısa kıtalar

İsmetl'nin yalnız İstanbul kütüphane-

lerinde on dört yazma

sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,

nr. 3798/3)

nüshası

bulunan

divançesi (ipekten, TD, X IIIII 7-18 119631.
s. ı ı ı) iki defa basılmıştır. İlki ( Dfvan-ı İs
met, istanbul I 29 I, bir na't, altmış yedi gazel, bir kıta) çok eksik ve yanlıştır. Haluk
İpekten tarafından dokuz nüshanın karşılaştırılmasıyla ortaya konulan ikinci yayında (İsmetlDivanı,Ankara I 974) bir münacat. iki na't. iki methiye, iki tarih, üçü
eksik 116 gazel, bir kıta. üç rubal. on iki
müfred bulunmaktadır. İsmetl'nin, ayrıca
dedesi Mehmed Birgivl'nin et- Tar~atü'l
MuJ:ıammediyye adlı eserinden yaptığı
bir tercümesi, fıkha dair bazı ta'likatı ve
çeşitli yazma mecmualarda rastlanan
mektupları vardır. isazade Tarihi'nde
onun "Tevarlh-i Devlet-i Aliyye" adlı bir
eseri olduğu belirtilmişse de (Baysun, 112
1ı 946[, s. 23) henüz nüshasına rastlan mamıştır. Şairin Arapça birkaç şiiriyle bir
takrizini de Muhibbl kaydetmiştir (/julaşatü '1-eşer,

IV, 115).

BİBLİYOGRAFYA :
Rıza. Tezkire (nşr. Ahmed Cevdet). istanbul
1316, s. 68-69; Güfti. Teşrf{atü 'ş-şuara, iü Ktp.,
TV, nr. 1533, vr. 28b; Muhibbi. Jjulaşatü 'l-eşer;
IV, 111-115; Safiii. Tezkire, iü Ktp ., TV, nr. 3215,
vr. 194' -199b; Beliğ , f'luhbetü'l-asar; iü Ktp.,
TV, nr. 1182, vr. 61; Şeyhi. Vekayiu 'l-fuzala, I,
323-325; Sicill-i Osmanf, IV, 121; Halük ipekten, "XVII. As ır Şairlerinden İsmet!", Atatürk
Üniversitesi 1961 Yıllığı, Ankara 1963, s. 2134 (aynı yazı için bk . TO, Xlll/17-18 119631. s.
ı 03- ı 18 ); a.mlf. v.dğr., Tezkire/ere Göre Divan
Edebiyatı isimler Sözlüğü , Ankara 1988, s.
231-232; Nuran Bakır, XVII. Asrın ikinci Yansında Payeli ve Bilfiil Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri (lisans tezi, 1966). iü Ed. Fak. Ktp.,
nr. 4412, s . 13-15; Ali Nihad [Tarlan] . "İsmeti",
Kültür Haftası, sy. 21, istanbul 1936 , s. 386;
M. Cavid Baysun. "Kazasker ismeti Efendi",
Akademi, 1/2 , istanbul 1946, s. 20-23; Mustafa isen. "İsmet! Mehmed", TDEA, V, ı 0-11.
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İPEKTEN
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Peygamberlerin
günah

işlernekten korunmuş

olduklarını kanıtlamak amacıyla

L

yazılan

eserlerin ortak

adı.
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İsmetü'l-enbiya tabiri genellikle ismet*
terimiyle aynı anlamda kullanılır. İslam
dininin yayılmasından sonra çeşitli din ve
kültürlere mensup çevrelerin peygamberlerin günah işlemiş olabileceklerini.
hatta nübüwetten önce şirk inancını bile benimseyenlerin bulunduğunu söylemeleri. bunun yanında bazı İslami mezhep mensuplarının da konuyla ilgili nasları farklı şekillerde yorumlamaları yeni
bir telif türünün oluşmasına zemin ha-
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